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BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Wat is er weer veel gebeurd afgelopen week! Van de Amerikaanse verkiezingen tot de ophef om
spotprenten en de uitspraak en rectificatie van onderwijsminister Slob overs scholen die ouders
een verklaring laten tekenen waarin ze andere vormen van seksuele geaardheid dan een vrouw
met een man afwijzen…
Traditiegetrouw is ook de aanloop naar het sinterklaasfeest begonnen met de dagelijkse
uitzendingen van het sinterklaasjournaal.
Iedereen vindt overal iets van. En dat mag ook! Ieders mening doet ertoe. Maar wat je zegt, kan
ook iets aardigs zijn! Met respect voor elkaar en elkaars mening, is veel bespreekbaar!
Onze school heeft de katholieke identiteit. Een fijne sfeer, respect en aandacht voor verschillen
en overeenkomsten zijn daarbij waardevolle uitgangspunten. Ze dragen bij aan de ontwikkeling
van elk kind en aan hun wereldbeeld. Wij zijn de samenleving in het klein waar elk kind, elke
collega en elke ouder zich thuis moet kunnen voelen.
We hopen dat dit ook weer geldt voor Sinterklaas en zijn Pieten. 

Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de volgende regel “We lossen het samen op” centraal.
Waar mensen samen leven, samen werken en samen spelen,
ontstaan wel eens verschillen van mening. Dat is niet erg, maar juist
boeiend. We vinden het belangrijk om kinderen te leren dat deze
verschillen er mogen zijn en dat je om toch samen te werken, ook samen
een oplossing kunt vinden. We hopen dat u dit onderschrijft waardoor
kinderen van goede voorbeelden op school en thuis kunnen leren.

HERINNERING STUDIEWERKMIDAG TEAM
Aanstaande maandag 16 november zijn alle kinderen om 12:30 uur uit.
Teamleden gaan die middag aan de slag om de sociaal-emotionele
ontwikkeling van hun leerlingen in kaart te brengen m.b.v. KIJK en ZIEN.
Naast de ontwikkeling van kinderen op het gebied van taal, lezen, rekenen,
motoriek en andere vakgebieden, zijn de sociale en de emotionele groei
namelijk belangrijk om te volgen en te stimuleren. Tijdens de kind-ouderleerkrachtgesprekken is deze ontwikkelingslijn dan ook een belangrijk
onderwerp.

SCHOOLFRUIT
Vanaf woensdag 11 november ontvangen we een half jaar lang
gratis schoolfruit voor alle kinderen. Dit betekent dat de
kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag zelf geen fruit mee
hoeven te brengen. Op dinsdag plaatsen we een bericht op de
schoolapp, website en op Facebook met het fruit dat geleverd
wordt. Het fruit wordt gesubsidieerd door de Europese unie.
Kinderen worden op deze manier gestimuleerd om voldoende
fruit te eten en nieuwe smaken te proeven. We vinden het super
dat een aantal ouders op deze dagen het fruit komt snijden en verdelen!

WISSELINGEN BINNEN DE ORGANISATIE
Vorige week berichtten we u over de nieuwe baan als locatiedirecteur van meneer Stijn. We
zijn erg blij en trots dat we met veel flexibiliteit van ons team een aantal wisselingen en
aanpassingen kunnen doen waarbij de kwaliteit van het onderwijs en de doorgaande lijn voor
kinderen wordt geborgd! Hieronder het overzicht:
Groep 6 S:
M.i.v. maandag 23 november keert juffrouw Milou terug van zwangerschapsverlof. Vanaf dat
moment neemt zijn groep 6 van meneer Stijn over op maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag. Meneer Stijn blijft op de donderdagen tot de kerstvakantie, samen met juffrouw Heidi.
Zij neemt het daarna op donderdag over. Juffrouw Milou bouwt op deze manier het snelst
(opnieuw) een band op met haar oude klas. De gezellige weken in December zijn daar een
uitgelezen kans toe.
Groep 5 M:
In plaats van juffrouw Milou, werkt meneer Stijn in de periode van 23 november tot de
kerstvakantie naast juffrouw Mary. Juffrouw Mary heeft de afgelopen maanden nl. extra
gewerkt en zal dit vanaf januari ook weer doen. In de tussenliggende periode heeft ze daarom
compensatieverlof op maandag, dinsdag en vrijdag.
Groep 8 A:
Juffrouw Anne heeft –net als juf Mary- extra gewerkt deze periode en neemt daarom tussen 23
november en de kerstvakantie compensatieverlof op. Meneer Peter vervangt gedurende deze
weken op maandag en woensdag in groep 8A.
Groep 7D/P:
Meneer Peter vervangt de komende tijd extra in groep 8. Juffrouw Debbie werkt daarom extra
op woensdag.
Groep 1G:
Juffrouw Gisela werkt tot 26 november op donderdagen extra in haar eigen groep. Juffrouw
Heidi vervangt die dagen in andere groepen. Vanaf 26 november vervangt juffrouw Shelly in
groep 1 op de donderdagen.
Als u vragen, zorgen of opmerkingen hebt n.a.v. de aanstaande wijzigingen, neem dan even
contact op met de teamleider: juffrouw José voor de onderbouw ( gr. 1 t/m 4) en meneer Dick
voor de bovenbouw (gr. 5 t/m 8)

PARKEREN EN VEILIGHEID VOOR KINDEREN
Voor de ingang van de speelplaats is een stopverbod voor verkeer. We zien
helaas dat ouders en verzorgers toch op die plek stoppen met hun scooter of
auto. Dit belemmert kinderen die willen oversteken om dit veilig te doen. Ook
fietsers die daar het trottoir op komen en naar de speelplaats gaan, missen
hierdoor het overzicht. Daarom een vriendelijk en dringen verzoek om ten
behoeve van de veiligheid van onze kinderen elders in de straat te stoppen
en/of te parkeren.

TALENTENDAG
Op vrijdag 18 november stond de volgende talenten dag geprogrammeerd.
Omdat we voor deze dag veel ouderhulp en externe gastdocenten nodig
hebben, kan deze dag helaas niet doorgaan.

JIBB+
Deze periode zal er weer een naschools vanuit Jibb+ aanbod zijn. Het gaat om 4 lessen op
woensdagmiddag, de eerste begint op 25 november om 14.30 uur. Er worden verschillende
balsporten aangeboden, zoals handbal, voetbal, korfbal en basketbal. Deze periode mogen
kinderen uit groep 4 t/m 6 meedoen aan de les. Voor inschrijving zie de bijlage.
Kinderen kunnen aanmelden tot 20 november.

